Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Construcción

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***4112**

ANGEL AGREDA, LUIS

***8473**
***6610**

BLANCO PÉREZ, JOAQUIN
CARBALLO MOURE, FRANCISCO

UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2,
UC1360_2, UC1375_2, UC1905_2,
UC1911_2, UC1912_2, UC1913_2,
UC1929_2, UC1930_2, UC1931_2,
UC1943_2.
UC1917_2, UC1918_2, UC1919_2.
UC0141_2, UC0143_2, UC0870_1,
UC1905_2, UC1908_2, UC1909_2,
UC1918_2, UC1919_2, UC1929_2,
UC1938_2, UC1942_2, UC1943_2.

***7526**
***2690**

FERNANDEZ ALVAREZ, FERNANDO
FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ÓSCAR

***7811**
***0600**
***7046**

IGLESIAS MÉNDEZ, ÓSCAR
LÓPEZ COUCEIRO, JUAN CARLOS
LOZANO LOZANO, JOSE MANUEL

***6209**

MARTÍNEZ CALVO, CARLOS MANUEL

***0874**
***1592**

MARTÍNEZ PENA, MANUEL ÁNGEL
MONTERO CARRODEGUAS, JOSE LUIS

***9677**

MOSQUERA NOYA, CARLOS

***7064**

VAAMONDE MIRAZ, JESÚS RAMÓN

UC0869_1,
UC1908_2,
UC1917_2,
UC1932_2,

UC0870_1,
UC1909_2,
UC1918_2,
UC1938_2,

UC1321_1,
UC1910_2,
UC1919_2,
UC1942_2,

UC1321_1, UC1360_2, UC1375_2,
UC1910_2, UC1911_2, UC1917_2,
UC1930_2, UC1931_2, UC1932_2,

UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0869_1, UC1942_2, UC1943_2.
UC0870_1, UC1321_1, UC1360_2, UC1905_2, UC1908_2, UC1909_2,
UC1910_2, UC1911_2, UC1917_2, UC1919_2, UC1929_2, UC1930_2,
UC1931_2, UC1932_2.
UC0141_2, UC1905_2, UC1917_2, UC1918_2, UC1919_2.
UC1375_2.
UC0142_1, UC0143_2, UC1321_1, UC1360_2, UC1375_2, UC1905_2,
UC1908_2, UC1909_2, UC1910_2, UC1911_2, UC1912_2, UC1913_2,
UC1917_2, UC1918_2, UC1919_2, UC1929_2, UC1930_2, UC1931_2,
UC1932_2, UC1938_2, UC1942_2, UC1943_2.
UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0869_1, UC0870_1,
UC1360_2, UC1375_2, UC1905_2, UC1908_2, UC1909_2,
UC1911_2, UC1912_2, UC1913_2, UC1917_2, UC1918_2,
UC1929_2, UC1930_2, UC1931_2, UC1932_2, UC1938_2,
UC1943_2.
UC0869_1, UC1360_2, UC1929_2, UC1930_2, UC1931_2.
UC0141_2, UC0143_2, UC1360_2, UC1375_2, UC1912_2,
UC1929_2, UC1938_2, UC1942_2, UC1943_2.
UC0141_2, UC0142_1, UC0143_2, UC0869_1, UC1321_1,
UC1917_2, UC1918_2, UC1919_2, UC1929_2, UC1930_2,
UC1932_2, UC1938_2, UC1942_2, UC1943_2.
UC1905_2, UC1912_2, UC1913_2.

UC1321_1,
UC1910_2,
UC1919_2,
UC1942_2,

UC1913_2,
UC1360_2,
UC1931_2,
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo
NIF

Medio Construcción
Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Construcción
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Soldadura e caldeiraría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***5269**
***3299**

DEBASA BASANTA, DIEGO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CARLOS

****5268*

FREITEZ DORANTE, ALEXANDER JOSÉ

***6682**

LOUREIRO LOUREIRO, JOSE MANUEL

***7220**
***0691**
***9327**

OGANDO ROCHA, JAVIER
REGUEIRA DOMÍNGUEZ, DAVID
RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, LUIS DAVID

UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2, UC1139_2, UC1140_2,
UC1141_2.
UC0098_2, UC0099_2, UC0100_2, UC0101_2.
UC0099_2, UC0100_2, UC1139_2.
UC1139_2, UC1140_2, UC1141_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Soldadura e caldeiraría
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Estética e beleza

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

****3092*
***0197**

FECHETA , CRISTINA GEORGIANA
GOMEZ VEIRAS, JESSICA MARIA

UC0356_2, UC0357_2, UC0358_2, UC0359_2.
UC0065_2, UC0345_1, UC0352_2, UC0354_2, UC0355_2, UC0356_2,
UC0357_2, UC0358_2, UC0359_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Estética e beleza
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Peiteado e cosmética capilar

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***6993**

CASTRO BOUZA, SUSANA

***4263**
***0758**

FERREIROS GONZALEZ, MANUELA
FRAGA VILARIÑO, SANDRA

***9760**

GIMÉNEZ JIMÉNEZ, CÁNDIDO

***0863**
***5424**

MARÍN ROMAUS, REMEDIOS
MARTÍNEZ CASTRO, SONIA

***9835**

MARTÍNEZ LAGÜELA, NÉLIDA

***3566**

VILARES LÓPEZ, MANUELA

UC0065_2, UC0345_1, UC0352_2, UC0354_2, UC0355_2, UC0356_2,
UC0357_2, UC0358_2, UC0359_2.
UC0349_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2, UC0351_2,
UC0352_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2, UC0351_2,
UC0352_2.
UC0356_2, UC0357_2, UC0359_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2, UC0351_2,
UC0352_2, UC0356_2, UC0357_2, UC0358_2, UC0359_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2, UC0351_2,
UC0352_2.
UC0058_1, UC0347_2, UC0348_2, UC0349_2, UC0350_2, UC0351_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Peiteado e cosmética capilar
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Carpintaría e moble

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***2035**
***6548**

BROCOS TEJO, OSCAR DANIEL
CASTRO SEDES, ALBERTO FRANCISCO

***8064**
***6229**
***1432**
***2570**

LÓPEZ PIÑÓN, CÉSAR
LÓPEZ SCHMALZ, DANIEL JOAQUIN
MARTÍNEZ ABADÍN, BERNARDINO
MUIÑO AÑÓN, ÓSCAR

***8718**
***9075**

RIOMAO MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ CLEMENTE, JAVIER

UC0161_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2, UC0171_2,
UC0172_2.
UC0162_1, UC0166_2, UC0171_2, UC0172_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0171_2, UC0172_2.
UC0166_2, UC0168_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2, UC0171_2,
UC0172_2.
UC0160_2, UC0161_2, UC0162_1, UC0166_2, UC0168_2.
UC0166_2, UC0168_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Carpintaría e moble
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Carrozaría

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***6356**
***9646**

ALDAO CRUZ, JESUS ANGEL
FARIÑA URES, CARLOS

***0401**

FREIRE FEAL, ALEJANDRO

***8632**

MOSQUERA BALUJA, AGUSTIN PEJERTO

***3372**
***9503**

NOYA GONZALEZ, JOSE ANGEL
PINOL CHAS, JOAQUIN

***2566**
***7466**

REYES COSTA, JESÚS MANUEL
RODRÍGUEZ PALLAS, MARCOS

UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2, UC0129_2.
UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2, UC0128_2,
UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.
UC0122_2, UC0123_2.
UC0122_2, UC0123_2, UC0124_2, UC0125_2, UC0126_2, UC0127_2,
UC0128_2, UC0129_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Carrozaría
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

***3882**

BARALLOBRE MOSQUERA, MANUEL

***0112**
***6688**
***2132**
****6737*

BUSTO WENTE, DANIEL ALEJANDRO
CALVETE GUINAND, YANN
FACAL VARELA, JOSÉ CARLOS
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PABLO MANUEL

***6662**
***3510**
***3484**

GARCIA SUAREZ, JAVIER
GONZÁLEZ ARIAS, MANUEL
LAMAS FRAGA, JESÚS ANTONIO

***4860**
***5226**
***9120**
***6821**

MIRÁS GÓMEZ, JAVIER
MONTES FERREIRO, MANUEL ANGEL
MUÑIZ ARIJON, JOSE
OSENDE MÍGUEZ, LUIS

****4197*
***6929**
***3219**
***6734**

PEÑA GONZÁLEZ, ORLANDO
REMUIÑÁN FERNÁNDEZ, RAQUEL
TEIJO REY, SERGIO
VIEITES QUEIJO, JUAN FRANCISCO

UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2,
UC0628_2.
UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2.
UC0133_2, UC0626_2, UC0627_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2,
UC0628_2.
UC0133_2.
UC0132_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2.
UC0132_2, UC0133_2.
UC0130_2, UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2,
UC0628_2.
UC0130_2, UC0131_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0627_2.
UC0133_2.
UC0130_2, UC0131_2, UC0132_2, UC0133_2,
UC0628_2.

Fin da listaxe do Ciclo

UC0626_2, UC0627_2,

UC0626_2, UC0627_2,

UC0626_2, UC0627_2,

UC0626_2, UC0627_2,

UC0626_2, UC0627_2,

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 15 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15024513 - CIFP Someso
Ciclo
NIF

Medio Electromecánica de vehículos automóbiles
Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas
A Coruña, a 19 de febreiro de 2020
O director/a da sede

Juan Carlos González Purriños
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
EOC052_2 - Fábricas de albanelaría
UC0141_2- Organizar traballos de albanelaría
UC0142_1- Construír fábricas para revestir
UC0143_2- Construír fábricas vistas
UC0869_1- Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns
EOC579_2 - Armaduras pasivas para formigón
UC1905_2- Realizar a armaxe manual e a colocación en obra de armaduras
EOC580_2 - Cubricións inclinadas
UC0869_1- Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns
UC0870_1- Construír vertentes para cubricións
UC1360_2- Controlar a nivel básico riscos en construción
UC1908_2- Montar estrutura metálica lixeira para cubricións
UC1909_2- Construír taboleiros e coberturas con chapa conformada, paneis e placas
UC1910_2- Construír a cobertura con tella e lousa
UC1911_2- Organizar traballos de cubricións e impermeabilizacións
EOC581_2 - Encofrados
UC1912_2- Pór en obra encofrados verticais
UC1913_2- Pór en obra encofrados horizontais
EOC582_2 - Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas
UC1917_2- Executar as capas e os elementos do sistema de impermeabilización complementarios da
membrana
UC1918_2- Impermeabilizar con membranas bituminosas
UC1919_2- Impermeabilizar con membranas sintéticas
EOC586_2 - Pavimentos e albanelaría de urbanización
UC0869_1- Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns
UC1321_1- Pavimentar con formigón impreso e lastrados
UC1360_2- Controlar a nivel básico riscos en construción
UC1929_2- Executar pavimentos de urbanización
UC1930_2- Executar elementos complementarios de pavimentos de urbanización
UC1931_2- Tender tubos de saneamento e construír rexistros e cámaras
UC1932_2- Organizar traballos de albanelaría de urbanización
EOC589_2 - Revestimentos con pastas e morteiros en construción
UC1938_2- Executar recrecidos planos para revestimento en construción
EOC590_2 - Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción
UC1942_2- Executar azulexados e chapados
UC1943_2- Executar solados con pezas ríxidas
FME035_2 - Soldadura
UC0098_2- Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás
UC0099_2- Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido
UC0100_2- Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
UC0101_2- Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e
proxeccións térmicas con arco
FME350_2 - Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas
UC1139_2- Trazar e cortar chapas e perfís
UC1140_2- Mecanizar e conformar chapas e perfís
UC1141_2- Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintaría metálica
IEX427_2 - Colocación de pedra natural
UC1375_2- Colocar cachotaría, cantaría e perpiaño
IMP119_2 - Peiteado
UC0058_1- Preparar os equipamentos e lavar e acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo
UC0347_2- Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados
capilares estéticos
UC0348_2- Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo
UC0349_2- Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo
UC0350_2- Realizar cambios de forma permanente no cabelo
UC0351_2- Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote
UC0352_2- Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal
IMP120_2 - Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe
UC0065_2- Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social
UC0065_2- Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social
UC0345_1- Eliminar por procedementos mecánicos e descolorar a peluxe
UC0345_1- Eliminar por procedementos mecánicos e descolorar a peluxe
UC0352_2- Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal
UC0352_2- Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal
UC0354_2- Atender a clientela do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de
seguridade, saúde e hixiene
UC0354_2- Atender a clientela do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de
seguridade, saúde e hixiene
UC0355_2- Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal
UC0355_2- Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal
IMP121_2 - Coidados estéticos de mans e pés
UC0356_2- Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e
saúde
UC0356_2- Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e
saúde
UC0357_2- Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas
UC0357_2- Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas
UC0358_2- Elaborar e aplicar uñas artificiais
UC0358_2- Elaborar e aplicar uñas artificiais
UC0359_2- Realizar tratamentos estéticos de mans e pés
UC0359_2- Realizar tratamentos estéticos de mans e pés
MAM058_2 - Mecanizado de madeira e derivados
UC0160_2- Preparar máquinas e equipamentos de taller
UC0161_2- Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
UC0162_1- Mecanizar madeira e derivados
MAM060_2 - Acabamento de carpintaría e moble
UC0166_2- Preparar o soporte e pór a punto os produtos e os equipamentos para a aplicación do
acabamento
UC0168_2- Realizar a tinguidura, e acabamentos especiais e decorativos
MAM062_2 - Montaxe de mobles e elementos de carpintaría
UC0171_2- Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble
UC0172_2- Montar mobles e elementos de carpintaría
TMV044_2 - Pintura de vehículos
UC0122_2- Realizar a preparación, a protección e a igualación de superficies de vehículos
UC0123_2- Efectuar o embelecemento de superficies
TMV045_2 - Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos
UC0124_2- Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente
UC0125_2- Reparar a estrutura do vehículo
UC0126_2- Realizar a conformación de elementos metálicos e reformas de importancia
TMV046_2 - Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos
UC0127_2- Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo
UC0128_2- Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos
UC0129_2- Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente
TMV047_2 - Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos
automóbiles
UC0130_2- Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión
UC0131_2- Manter os sistemas de transmisión e freos
TMV048_2 - Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares
UC0132_2- Manter o motor térmico
UC0133_2- Manter os sistemas auxiliares do motor térmico
TMV197_2 - Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos
UC0626_2- Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos
UC0627_2- Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos
UC0628_2- Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

